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Antwerpseweg
op de schop
De Provincie Noord Brabant is momenteel bezig de laatste
hand te leggen aan het aanbestedingscontract voor de aanpas
singen aan de Antwerpseweg (N262). De Antwerpseweg
wordt aangepakt vanwege een versleten wegdek, de onveilige
situaties bij de kruising van de Nispenseweg/Zonnelandstraat
en stoplichten bij de Heijbeeksestraat. Ook wordt de weg
“Duurzaam Veilig” ingericht.
De Provincie verwacht in mei dit
contract in de markt te kunnen zetten
waarna een aannemer aan de slag
kan en de definitieve ontwerpen en
tekeningen kan maken. Als alles gaat
zoals gepland dan kunnen de 2e helft
van dit jaar de werkzaamheden gaan
beginnen. Mogelijke bezuinigingsronden bij de Provincie kunnen hier
nog voor vertraging zorgen, maar het
project zal niet geschrapt worden.
De Antwerpseweg zal vanaf
de stadsgrens van Roosendaal
(Churchillpoort) tot de grens aange-
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Heeft U vragen, opmerkingen of ingezonden brieven?
Het contactadres van het bewonersplatform Nispen is:
Secretariaat Bewonersplatform:
Oostmoer 26, 4709 BE Nispen,
e-mail: secretariaat@nispeninfo.nl
Kijk ook eens op onze website: www.nispeninfo.nl.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen

pakt gaan worden en 2-baans worden.
De twee kruisingen zullen rotondes
worden en de maximale snelheid zal
worden teruggebracht naar 80 km/
uur. De grote lijnen zullen niet meer
veranderen, details kunnen bij het
maken van de definitieve tekeningen
nog aangepast worden.
Het aanpassen van de Antwerpseweg betekent dat er voor Nispen
zeer waarschijnlijk veranderingen in
de verkeersstromen zullen optreden.
Verkeer kan na de reconstructie
namelijk ook weer via de rotonde >>
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>> vanuit de Nispenseweg Nispen

bereiken en ook de bereikbaarheid
van Visdonk en Langdonk zal anders
worden.
Het bewonersplatform is in overleg
met de gemeente Roosendaal om
de gevolgen voor Nispen zo klein
mogelijk te maken. De mogelijke
maatregelen en acties die hiermee
samenhangen zijn door de gemeente
besproken en afgestemd met
Bewonersplatform Nispen, Platform
Langdonk, Platform Kortendijk en
ZLTO. Het is duidelijk dat er het
komende jaar ingrijpende werkzaamheden gaan gebeuren die grote invloed
kunnen hebben op de leefbaarheid van
Nispen. Wij nodigen dan ook iedereen
uit om mee te denken en zijn of haar
ideeën met ons te delen. Indien er
voldoende animo is kan er een speciale
avond over dit onderwerp in Nisipa
georganiseerd worden.
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Burgemeester Niederer bezoekt Nispen
Burgemeester Jacques Niederer
heeft op maandagavond 4 April
een kort kennismakingsbezoek
gebracht aan Nispen. De voornaamste reden was kennismaken
met het bewonersplatform.
Wij hebben deze gelegenheid meteen
aangegrepen om de projecten, de
zorgen maar ook de mooie dingen
van de Heerlijckheid Nispen bij de
burgemeester onder de
aandacht te brengen.
De burgemeester werd
na de eerste kennismaking (bij de Hummeltjes,
er was geen vrije ruimte
meer in Nisipa) het door
bezuinigingen getroffen
Nisipa ingetrokken.
Zonder aarzelen schoof
hij samen met wethouder

Adriaansen aan bij de linedancers,
waar hij meteen zijn beste beentje voor
zette.
Wij hopen dat de burgemeester bij dit
bezoek een goede eerste indruk heeft
gekregen van ons dorp en wat ons
bezighoudt, maar vooral ook dat hij
goed gezien heeft hoe intensief Nisipa
gebruikt wordt en wat de gevolgen van
de bezuinigingen in de praktijk voor
Nisipa en ons dorp betekenen.

Schoonmaak hertenkamp Nispen
Afgelopen maanden is het hertenkamp weer schoongemaakt. Al het
blad en ander vuil zijn verwijderd. Dit alles is gedaan door de Jeugd
Natuurgroep en kinderen van “de vaste Prik” met enkele leden van het
Platform. Daarnaast zijn er nieuwe palen geplaatst voor het vernieuwen
van het binnenhok. Dat zal een dezer dagen gedaan worden. Ook is het de
bedoeling dat deze zomer “de stal”eens grondig een verfbeurt zal krijgen,
zodat het geheel er weer netjes uit komt te zien. Als alles goed gaat met
de herten, zullen er binnenkort een paar hindes geboren worden. Wij
wachten vol goede moed af en zijn erg benieuwd wat ons de komende
maanden zal brengen!
Namens het Bewonersplatform wil ik alle vrijwilligers heel hartelijk
bedanken voor hun inbreng om deze prachtige plek in Nispen te kunnen
behouden en heel veel plezier toe te wensen van het hertenkamp.
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Bestuurswisseling Bewonersplatform
Bij de oprichting van het
Bewonersplatform, inmiddels
dertien jaar geleden, is in de
statuten opgenomen dat een
Nispenaar maximaal twaalf
jaar lid mag zijn. Dit om te
waarborgen dat het Platform
levendig blijft en zichzelf
vernieuwd. Dit betekende dat
we eind vorig jaar afscheid
hebben moeten nemen van
twee fanatieke leden vanaf het
eerste uur, Toon van Wesel en
Frans Deelen (niet dat zij niet
levendig waren, integendeel!).
Toon van Wesel heeft in het
platform altijd de bezigheden
rondom het verkeer verzorgd.
Hij deed dit zo goed dat op een
gegeven moment de ambtenaren
van de gemeente Roosendaal in
Nispen kwamen kijken hoe o.a.
Toon de wijkschouw had georganiseerd. Inmiddels hebben Gabe
Kielman en Edwin Scheepers de
taken van Toon overgenomen,
want qua verkeer gaat er komend
jaar veel gebeuren in Nispen.
Waarbij we de fietsers (Toon’s
stokpaardje) niet zullen vergeten.
Ook Frans Deelen heeft afscheid
genomen. Onze bevlogen
voorzitter zorgde o.a. via (informele) contacten voor het van
start gaan van veel projecten,
zoals de computers in het dorpshuis, het virtueel loket van de
bibliotheek, het maken van een
toekomstplan voor Nisipa, school
en kerk: de MFA en het project
rondom de starterswoningen.
Frans deed nog veel meer, te
veel om op te noemen. Voor de
komende tijd zullen
projecten worden
gecontinueerd en
we zullen ons
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inzetten voor verfraaiing van het
kerkplein; dat het een echt plein
wordt i.p.v. een groot kruispunt
(dit was Frans zijn stokpaardje).
Het BewonersPlatform is al enige
tijd op zoek naar een nieuwe
voorzitter, maar heeft deze niet
kunnen vinden. Nieuwe leden
willen graag eerst even enige
jaren meedraaien voordat ze een
definitieve functie kiezen. Het
idee van het BewonersPlatform is
ook dat een voorzitter tenminste
een termijn van 4 jaar moet
kunnen volmaken. Als tijdelijke
oplossing heeft Charl Goossens
de functie van voorzitter overgenomen, Hij was reeds plaatsvervangend voorzitter en is reeds 10
jaar lid. Dus over 2 jaar wordt
weer een nieuwe voorzitter
verkozen. Dit geeft nieuwe
leden dan ook even de tijd om
het BewonersPlatform te leren
kennen.
Inmiddels hebben er zich
namelijk alweer wat nieuwe
leden aangemeld en zijn enkele
Nispenaren bij een vergadering
aanwezig geweest om te kijken
hoe en waarover we vergaderen.
Hebt u interesse om een vergadering bij te wonen, meld u dan aan
bij het secretariaat voor de vrije
stoel en u bent welkom.
Verder heeft Rob Klaassen
aangegeven te willen stoppen
bij het BewonersPlatform. Hij
gaf invulling aan het penningmeesterschap. Deze functie is
inmiddels overgedragen aan Ad
Uitdehaag.
Wij danken de heren bij deze
nogmaals hartelijk voor hun
jarenlange en enthousiaste inzet
voor de leefbaarheid van Nispen!
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WIJKBUDGET
Heeft u een idee?
Het bewonersplatform betaalt mee!
Het BewonersPlatform krijgt van de gemeente
Roosendaal een budget om te besteden aan
projecten die de leefbaarheid van Nispen bevorderen. Dit kan door eigen projecten, maar kan ook
aan Nispense verenigingen gegeven worden die
iets anders dan anders doen.
Wij roepen u graag op met voorstellen te komen
voor een bijdrage aan de leefbaarheid van ons
dorp. Dus niet het jaarlijkse feest, maar een extra
tintje eraan om de leefbaarheid te vergroten.
Deze activiteit moet te bezoeken zijn door heel de
Nispense bevolking..
U weet zelf als geen ander waaraan uw buurt of
het dorp moet voldoen om er prettig te kunnen
wonen en leven. En ook uw buren, de mensen
in uw straat of uw dorpsgenoten hebben daar
ideeën over.
Met het wijkbudget kan BPN ideeën van
bewoners financieren om hun straat, buurt of
dorp gezelliger, socialer of veiliger te maken. Het
Bewonersplatform beslist of uw aanvraag wordt
goedgekeurd of niet.
Voor welke plannen kunt u een beroep op het
wijkbudget doen?
Heel veel dingen zijn dus mogelijk, maar het
belangrijkste criterium waaraan het plan moet
voldoen, is dat het een directe en waarneembare
bijdrage moet leveren aan de leefbaarheid van
(een deel van) het dorp.
Wil uw vereniging iets nieuws organiseren of
meer Nispenaren bij uw activiteiten betrekken, zet
het op papier en stuur het naar ons, wie weet….
We hebben nog wat wijkbudget te besteden.
Een aantal verenigingen heeft al een verzoek
voor een bijdrage gedaan. Hiervan zijn de
volgende verenigingen uitgekozen:
• NSV i.v.m. speciale activiteit 90 jarig bestaan;
• Nispen Blues i.v.m. het opstarten van een
concertcyclus;
• Pleinfeest i.v.m. het opstarten activiteit;
• Actie kerstboom kerkplein en
• KPJ i.v.m. een speciale kinderactiviteit.

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen
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Aftrap straatvoetbal 2011 met toernooi bij Nisipa
Na de eerste succesvolle avonden in
de voetbal-arena op de parkeerplaats
bij Nisipa in 2010, komt er natuurlijk dit jaar een vervolg. Op zondag
15 mei wordt het nieuwe seizoen
afgetrapt. Ter ere van het 25-jarig
bestaan van dorpshuis Nisipa wordt
er een straatvoetbalkampioenschap
georganiseerd om ook de jeugd van
Nispen te laten delen in de feestvreugde.

Deze dag wordt er van 13.30 uur tot
17.00 uur in twee categorieën gevoetbald om de finaleplaatsen. Afwisselend
wordt er gespeeld in de categorie
10-12 jaar en de categorie 13-15 jaar.
Je kunt je vooraf inschrijven door
een e-mail met je naam en leeftijd te
sturen naar: m.gommeren@brabantsport.nl of gijsdekkers@home.nl.
We hopen jullie allemaal weer aan de
aftrap te zien!

Geraniumactie
Laten we er als dorpsbewoners
voor zorgen dat deze zomer
Nispen er weer heerlijk fleurig
uitziet. Ook dit jaar geeft het
Bewoners Platform aan de
dorpsbewoners 5 geraniums weg. Aan de Nispenaren
met de mooiste geraniums reiken wij tijdens de open
bare vergadering in oktober mooie prijzen uit. U kunt
de geraniums tegen inlevering van onderstaande
(ingevulde!) bon ophalen op Koninginnedag (zaterdag
30 april) tussen 10.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis
Nisipa op het achterterrein.
Mocht u die dag verhinderd zijn dan kunt u tot 1 week na
Koninginnedag (uiterlijk 7 mei) onderstaande bon inleveren bij de
Bloemenshop Nispen op het Kerkplein. Dan kunt u daar alsnog
uw geraniums ophalen. Mocht u geraniums bij willen kopen, dan
kan dat ook bij de Bloemenshop. De gratis verstrekte geraniums
MOETEN aan de voorgevel van uw woning geplaatst zijn, zoveel
mogelijk hangend. Dan kunnen wij, als wij de bloemen gaan
beoordelen, zien of ze geplaatst zijn en wie de mooiste heeft, zodat
dit jaar misschien ú wel in de prijzen valt! Wij hopen dat er heel
veel Nispenaren meedoen, zodat ons dorp de komende maanden
weer helemaal opfleurt. Wij zien u heel graag op 30 april als u de
geraniums komt ophalen!

✂

GERANIUMACTIE 2011

Bewonersplatform Nispen
Naam _____________________________________________________
Adres _____________________________________________________
Postcode __________________________________________________
Tel. nummer ______________________________________________
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Groene handdruk
De gemeente Roosendaal heeft samen met
partners op dit moment een subsidierege
ling open, genaamd “de groene handdruk”.
Het idee is om de biodiversiteit in je eigen
woonplaats te bevorderen. Iedereen met een
goed idee kan in aanmerking komen voor
deze groene handdruk. Het is een project
zonder ingewikkelde subsidievoorwaarden.
Schrijf in het kort op wat je idee is en met wie je
jouw idee wilt realiseren. Stuur jouw idee voor
11 mei op naar: de gemeente Roosendaal
Antwoordnummer 1140, 4700 WB Roosendaal
en vermeld daarbij op de envelop dat het om de
groene handdruk gaat. Het idee versturen per
e-mail kan ook: e.stoffelen@roosendaal.nl. Meer
informatie staat ook op www.roosendaal.nl.
Het BewonersPlatform Nispen heeft reeds 2
ideeën ingestuurd en ook toegewezen gekregen.
Het eerste is om door heel Nispen in bossen
nestkasten voor verschillende vogels te hangen.
Het tweede idee is om het weitje naast/achter de
school in te zaaien met een bloemen/kruidenmengsel. De kinderen passeren hier elke dag en
zien tot nu toe enkel een wildernis met brandnetels, op deze manier zien ze in verschillende
jaargetijden wat er bloeit.
Beide projecten zijn toegekend en worden uitgevoerd, toch weer op een simpele manier twee
keer €350,-- voor groen in Nispen.
Dus heeft u een idee: direct opschrijven en snel
insturen voor 11 mei, veel succes!

Het bewonersplatform maakt zich sterk voor de leefbaarheid van Nispen

